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بهرهبردهاس ؛بهاینمعّا هابت ابهنامونسبامام،وسپسبهتناریخو
مرانوالدتونیزتاریخومرانوفاتآنحضرت،م تعمنروهمنّنین
ناممادرایشانپرداختهوپسازآن،بهاختصارودرحن اشناره،فضنیل 
حضرترایادآورینمودهاس .روای ِح یث،دیگرموضوعیاسن  نه
سبطتوجهان یب انداشتهونمونهایازمسانی امامرانقل ردهاس .

کلیدواژگان :امام حسن عسکری

 ،سبطبنجوزی ،مرر ةالزمرا ،،ذرر رةالخروا،،

شیعه در ثار اهلسنّت.
مقدمه

در حوزه مطالعات ذاریخی ،بهویژه ذاریخ اهلبیت

 ،ذوجه به نقد و بررسی گزارشهرای

ذاریخی از اهمیت باالیی برخروردار اسرت .در ایرن مسریر ،ار را ،گرزارش ،برهخصرو،
گزارش ننده و اصل و موضوع گزارش نیز دارای اهمیت هستند.

سبطبنجوزی (م456 .ق) ،با نگارش ثرار ذراریخی میمری رو ،تذذکرةاخووا

و

مرآةاخزمان در انو ،ذوجه مطالعات در حوزه ذاریخ اسالم قرار گرفته است .ازاینرو ،اگر ه
رذبه زمانی او متعلق به قر 4 ،و  1هجری است ،امرا در بررسری گرزارشهرای ذراریخی،
مّیت و یفیت گزارشهای او درخور ذوجه و ذحلیل است؛ نرا ،ره او در زمرره معردود
افرادی از عالما ،اهلسنّت است ه در سده های میرانی اقردام بره نگرارش مجموعرهای
جداگانه در موضوع اهلبیت

نموده است.

از نجا ه موضوع موردنظر این پژوهش ،نقد و بررسی گزارش سبطبنجوزی درباره امام

حسن عسکری است و ذنیا در دو کتاب تذکرةاخووا

و مرآةاخزمان اخبار و اطالعاذی

پیرامو ،امام یازدهم شیعیا ،یافت میشود ،ازاینرو ،گزارش های این دو تاب مورد ذوجه
قرارگرفته است .گفتنی است ه ثرار متعرددی بره معرفری و نقرد ثرار سربطبرنجروزی
پرداختهاند؛ اما این موضوع به صورت ویژه مورد بررسی قرار نگرفته است.
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یکی از این ثار ،مقالهای است با عنوا« ،معرفی و بررسی تراب ذرر رةالخروا »،ره

منتشر شده است 7.نویسنده نگاهی لی به این تاب داشته و به طور طبیعی ،نمریذوانسرته
جزئیات شرح حال امام حسن عسکری را بررسی نماید .همین نویسنده در مقاله دیگرر برا
عنوا« ،ذحلیل و نقد شیوه و رویکرد ذاریخنگاری سبطبنجوزی در گزارش واقعه عاشورا برر
اساس تاب ذر رة الخوا 2»،به شیوه ذاریخنگاری سبطبن جوزی درباره عاشورا پرداختره و
ارذباطی به این نوشتار ندارد؛ اما شاید از جیت ذوجه به نقد بتوا ، ،را پیشینه به شمار ورد.
روش پژوهش

این پژوهه ،درصدد است ذا باذوجه به اطالعات موجود و با ذأ یرد برر دو محرور مّیرت و
یفیت در گزارش سبط ،ضرمن دسرتیابی بره روش اخرر گرزارشهرا از سروی وی ،و برا
بیره گیرری از دو روش فحرد داده و ذطبیرق نیرا برر منرابد مرورد نظرر سربط ،منرابد
ذاریخنگاری او را در این بخش شناسایی ند و سپس ،با بررسی سندی و داللی اطالعات
موجود در گزارش ،نقد خویش را ساما ،دهد.
تبارنامه و زیستنامه سبطبنجوزی

شمسالدین أبوالمظفر یوسف بن قِزاوغلی 3بن عبداهلل ذر ی عَونی هُبَیری بغدادی حنفری،
مشیور به سبطبنجوزی ،در  587یا 582ق در بغداد شم به جیا ،گشود.
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 .1محسن رنجبر« ،معرفی و بررسی کتاب تذکرة اخووا » ،تاریخ اسالم در آیینه پژوهش ،پاییز و
زمستان  ،1932ش.2
 .2همو« ،تحلیل و نقد شیوه و رویکرد تاریخنگاری سبطبن جوزی در گزارش واقعه عاشورا بر اسذا
کتاب تذکرة اخووا » ،پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،دی  ،1931ش.11

 .9قزوغلی یا قزاوغلی ،در ترکی به معنای سبط است که نوه دختری مذیباشذد (دانشذنامه بذزر
اسالمی ،ج،9

.)1101

 .4شمساخدین ذهبی ،سیر اعالم نبالء ،ج،29

.231
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پدر او حسامالدین ،زاد رده أبوالمظفر عو،الدین یحییبنهبیره (م 545 .ق) ،وزیرر
محمدبنمستظیرباهلل ،ملقب به مقتفیألمرراهلل (م555 .ق) خلیفره عباسری 7و مرادرش

رابعه ،دختر أبوالفرج عبدالرحمنبنجوزی ،نگارنرده تراب المنرتظم فری ذراریخ األمرم
والملوک است 2و نظر به همین نسربتِ مرادری اسرت ره شرمسالردین یوسرف ،بره
سبطبنجوزی شیرت یافته است.
او ه در خانوادهای علمدوست رشد یافت ،از ود ی به دانشورزی و دانشجویی روی
ورد و در طول زندگی خویش ،برای سب دانش و ذجربه ،رنج سفر را به جا ،خریرد و از
هر وی و برزنی ،خوشهای از گاهی بر ید 3.از این رو بود ه او از جمله مورخا ،مشیور
و خطیبا ،ذوانمند و واعظا ،خوشبیا ، ،روز شام گردید و ثارش از میمذرین ثار درخور
ذوجه به شمار مد و ذحسین برجستگانی و ،شیابالدین مقدسی (م445 .ق) ،ابنخلکا،
(م487 .ق) ،قطبالردین یرونینی (م124 .ق) ،ذهبری (م168 .ق) و ابرن ثیرر (م116 .ق)
را برانگیخت.
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تذکرةالخواص

تذکرةاخووا

با سیاقی متفراوت از پیشرینیا ،و اقررا ،زمرانی خرویش ،ذراریخ ،سریره و

شرح حال دوازده امام ،فرزندا ،،همسرا ،و برخی از رهبرا ،شیعه را در مجموعرهای واحرد
مورد بررسی قرار داده است .مؤلف در مقدمه نین ورده است:
 .1یوسفبنتغری بردی ،اخنجوم اخزاهرة فی ملوك مصر واخقاهرة ،ج،1
 .2ابنکثیر ،اخبدایة واخنهایة ،ج،19

.93

.222

 .9ر.ك :یوسفبنتغری بردی ،اخنجوم اخزاهرة فی ملوك مصر واخقاهرة ،ج،1
 .4ر.ك :قطباخدین یونینی ،ذیل مرآة اخزمان ،ج،1
130؛ ابنخلکان ،وفیات األعیان ،ج،9

.93

93؛ شهاباخدین مقدسذی ،ذیذل اخروتذتین،

142؛ ذهبی ،سیر اعالم نبالء ،ج،29

.232
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 . 7تاب را مشتمل بر فضایل ،اسامی و انساب و ثرار و اعمرار و حرواد و عبرارات و
سخنا ،ایشا ،قرار داده ذا وسیله ای برای نیل به قرب الیی و پیامبر اسالم و دستیابی بره

رضای الیی باشد .ازاینرو ، ،را تذکرةاخووا

من األمة بذذکر خصذا

األ مذة نرام

نیاده است.
 .2ابواب این تاب ،بر اساس عدد معیود در روایات «أئمّه اثناعشرر» ،بره دوازده براب
ذقسیم شده است.
پوشیده نیست ه عبارت سبط در مقدمه ه گفتره ...« :ماجعلتذه 1وسذیلة لخذی ا ،
ولخی جدهم اخموتار صلّی ا علیه وآخه اخمصطفین األخیار» ،به یه شرریفه «یَذا أَیُّهَذا
اخَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا اخلَّهَ وَابْتَغُوا لِخَیْهِ اخْوَسِیلَةَ وَجَاهِدُوا فِی سَبِیلِهِ خَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» 2و حدیث
نبوی مشیور و متواذر ثقلین اشاره دارد؛ حدیثی ه در تاب های عالما ،مراهب اسالمى

3

با مدارک و اسناد ،روایت شده است .بنابراین ،با ذوجه نکات فوق ،خالی از قوت نیست ره
سبط در نگارش ذر رةالخوا ،دارای انگیزهای ثوابجویانه با رویکردی عاطفی ر محبتی
بوده باشد.

تذکرةاخووا

 ،تابی مستقل و یکپار ه در باب اماما ،شیعه و اهلبیت

بروده

و با بررسیهای صورتگرفته ،بعد از مطالبالسؤول محمدبنطلحه شافعی (م452 .ق)،
دومین تابی است ه در موضوع دوازده امام شیعه از سوی اهرل سرنّت بره نگرارش
در مده است.
« .1ما» در این عبارت ،مای موصوخه است.
 .2ما ده ،آیه.90

 .9برای آگاهی بیشتر درباره طرق نقل حدیث ثقلین در منابع اهذلسذنّت ،ر.ك :موسذوعة اممامذة
فی نصو

أهلاخسنة ،ج،9

.09-92
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مرآةالزمان

مرآةاخزمان ،دیگر تاب سبط است؛ تابی نسبتاً مفصل ه در زمره ذاریخنگاری سالشمار
محسوب شده و در موضوع ذاریخ عمومی نگارش یافته است؛ 7امرا در مجمروع ،برهلحرا

مّی و یفی ،از میمذرین منابد ذاریخ اسالم ،سیره نبوی ،رجال و حدیث برای اهلسرنّت
به شمار رفته است .این امر ،در ذمجیدهای برخی مورخا ،مترأخر از سربطبرنجروزی ره
بیرههای فراوانی از  ،بردهاند ،قابل مشاهده است.

2

از منظر سبط ،از نجا ه بیشتر ذواریخ ،نده و میخته از اطالعات و گاهیهایی استوار
و نااستوار ،منسجم و نامنسجم ،سست و ضعیف و قوی و متین بوده و مشحو ،از مکرراذی
است ه فاقد هرگونه فایده برای هرشخد جستوجو ننده و طالب مریباشرد ،ازایرنرو،
وی اقدام به نگارش و ذدوین مجموعهای ذاریخی نمود ذا اهردا منردرج در مفراد یرات
 3755و  6725سوره هود را عملی سازد و مجموعه جامعی را پدید ورد.

5

زمان تألیف دو کتاب

درباره ذاریخ شروع و فراغت نویسنده از نگارش دو تاب مر ور ،ذا نو ،یزی بره دسرت

را مقردم برر مذرآةاخزمذان

نیامده است؛ اما با ذوجه به نکات زیر میذوا ،تذکرةاخوذوا
دانست:
 .1برای آگاهی بیشتر ،ر.ك :رسول جعفریان ،منابع تاریخ اسالم،
 .2ر.ك :ابنکثیر ،اخبدایة واخنهایة ،ج،19
مصر واخقاهرة ،ج،1

.282-213

222؛ یوسفبنتغری بردی ،اخنجوم اخزاهرة فذی ملذوك

93؛ عبداخحی اخکتانی ،فهر

اخفهار  ،ج،2

.1198

« .9ذَخِكَ مِنْ أَنْبَاءِ اخْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَیكَ مِنْهَا قَا ِمٌ وَحَصِیدٌ».
« .4وَکُلّا نَقُ ُّ عَلَیكَ مِنْ أَنْبَاءِ اخرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِی هَذِهِ اخْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِکْرَى خِلْمُؤْمِنِینَ».
 .0برای آگاهی بیشتر ،ر.ك :سبطبنجوزی ،مرآة اخزمان ،ج،1

.2-0
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 . 7سال درگرشت سبط با خرین عناوین موضوعی تاب مرآةاخزمان ره حرواد
سال 456ق است ،ذطابق زمانی دارد و به گفتره قطربالردین یرونینی (م124 .ق) در
مقدمهاش بر ذیل مرآةاخزمان ،وفات سبط در اثنای این سال موجب شرده ره وقراید
این سال ناقد بماند.
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 .2تاب تذکرةاخووا

از حیث ساختاری و محتوایی امل بوده و مؤلرف ذوانسرته از

غاز ذا انجام ، ،را به ساما ،رساند.
اضافه براین ،محققا ،و نویسندگا ،در هیچیک از منابد تابشناسی و یا ذاریخنگاری،

سخنی بر ناذمام ماند ،تذکرةاخووا

به میا ،نیاوردهاند.

 .3یافته حاصل از مقایسه موردی میا ،داده های موردنظر این پرژوهش در دو تراب،
حا ی از این حقیقت است ه اطالعات احصاشده مررذبط برا امرام حسرن عسرکری را
میذوا ،در ذیل  73عنوا ،موضوعی قرارداد( .مطابق جدول ذیل)

با مقایسه موردی مشخد شد ه تاب تذکرةاخووا

 ،ذنیا  1موضوع از این 73

موضروع را در خررود جرای داده اسررت و حرال نکرره مرآةاخزمذان هررر  73موضرروع را
داراست.

 .1قطباخدین یونینی ،ذیل مرآة اخزمان ،ج،1

.2
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جدول مقایسهای موضوعات گزارشهای
مرآةالزمان و تذکرةالخواصّ

2

کنیه و خقب

*

*

3

سال والدت و محل توخد

*

*

4

نام مادر

*

*

کان سیدا فاتال

*

ردیف

مرآةالزمان

تذکرةالخواص

1

نام و نسب

*

*

توصیف مکانت اجتماعی و علمی

موضوع گزارش

*

کان عاخما ثقة

حدیث ایمان ابوطاخب

*

حدیث تحریم اخومر

*

*

6

تاریخ وفات و سنّ ایشان هنگام وفات

*

*

7

مکان وفات و محلّ دفن

*

8

اقامهکننده نماز بر پیکر ایشان

*

9

نام وصی ایشان

*

11

مدت مصاحبت ایشان با پدرشان

*

11

مدت امامت

*

12

نقش انگشتری حضرت

*

13

نام فرزند ایشان

*

5

محدث بودن

حدیث حکم عرق جنب

*

*
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از مجموع نکات فوق ،این نتیجه به دست می ید ه با ذوجه به مّیت دادهها و اینکه
سبط در پایا ،عمر خویش اشتغال به نگارش مرآةاخزمان داشرته ،نرا ،ره قطربالردین
یونینی (124ق) بدا ،ذصریح نموده ،بعید به نظر نمینماید ه از جیت رذبه زمانی ،نگارش
تذکرةاخووا  ،مقدم بر مرآةاخزمان باشد.
گزارش سبطبنجوزی در مورد امام حسن عسکری

نا ،ه پیشذر بیا ،گردید ،گزارشهای سبطبرنجروزی از امرام حسرن عسرکری را در
سیزده عنوا ،موضوعی دسته بندی نمود ه از حیثت ماری ،از مّیت پایینی برخوردار است.

7

وی در ابتدا با بیا ،نام و نسب امام عسکری ،ذبارنامه ایشرا ،را ذبیرین و از میرا،
القاب ایشا ،ذنیا به «عسکری» ،و از میا ،نیههرا بره«أبومحمّرد» اشراره مریدارد .وی

مادرحضرت را با عنوا« ،اُم وَلد» معرفی نموده و نام ایشا ،را سوسرن ،و در مرآةاخزمذان

بهگفتهای ،نام ایشا ،را عَسفا 2،معرفی می ند.

3

او در ادامه ،ذاریخ والدت ایشا ،را سال 237ق و مکا ،والدت ایشا ،را «سُرَّمن رأی»
دانسته 6و در گزارش دوم ،در ذیل بیا« ،گفتهای» ،ذراریخ والدت ایشرا ،را سرال 225ق
بیا ،داشته است.

5

 .1به جدول مقایسه موتوعات گزارشهای مرآة اخزمان و تذکرة اخووا

در همین مقاخه مراجعه شود.

 .2شایان ذکر است ،در هیچیك از کتب تاریوی و رجاخی ،به چنین نامی دست نیافتیم.
 .9ر.ك :سبطبن جوزی ،تذکرة اخوذوا  ،ج،2
األعیان ،ج،10

012–011؛ همذو ،مذرآة اخزمذان فذی تذواریخ

411؛ همچنین ،ر.ك :مفید ،ارشاد ،ج،2

 .4سبطبنجوزی ،تذکرة اخووا  ،ج،2

.919

012؛ همو ،مرآة اخزمذان فذی تذواریخ األعیذان ،ج،10

411؛ همچنین ،ر.ك :خطیب بغدادی ،تاریخ مدینة اخسالم ،ج،8
اخمنتظم ،ج،12

.108

 .0سبطبنجوزی ،مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان ،ج،10

.418

909؛ ابذواخفرجبذنجذوزی،

001
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ذاریخ وفات امام دیگر ،موضوعی است ه سبط بدا ،پرداخته و  ،را به سرال 245ق
در زما ،خالفت المعتمدعلیاهلل (254-21۲ق) و در سنّ 2۲سالگی دانسته اسرت 7و البتره
همو در گزارش دیگری در مرآةاخزمان ،امام را به هنگام فوت65 ،ساله بیا ،رده است.

2

در گزارش سبط ،اقامه ننرده نمراز برر پیکرر مبرارک ایشرا ،،أبوعیسریبرنالمتو ّرل
(م21۲ .ق) 3معرفی گریده 6و محلّ دفن بد ،مطیرشا ،نیز «سرّ من رأی» در نرار امرام
هادی عنوا ،شده است .5سبط در گزارش خود ،مدت امامت امام را پنج سال و ند ماه
گزارش رده است.

4

 .1همو ،تذکرة اخووا  ،ج،2

019؛ همو ،مرآة اخزمذان فذی تذواریخ األعیذان ،ج،10

418؛

112؛ مفید ،ارشذاد ،ج،2

919؛

همچنین ،ر.ك :علیبن حسین مسعودی ،مروج اخذهب ،ج،4
خطیب بغدادی ،تاریخ مدینة اخسالم ،ج،8

909؛ ابواخفرجبنجوزی ،اخمنتظم ،ج،12

 .2سبطبنجوزی ،مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان ،ج،10

.108

.418

 .9محمد بن جعفر اخمتوکّل بن محمد اخمعتصم بن هارون اخرشید ،مشهور بذه «أبوعیسذیبذنمتوکّذل
هاشمی» است .او برادر دو خلیفه عباسی «اخمعتمد با » و «اخموفق بذا » و معاصذر امذام حسذن
عسکری می باشد .در مصادر ،او را برترین فرزندان متوکل عباسی ازجهت دانش ،عقل و دیانذت
برشمرده اند و او را صاحب کرسی در

قرآن در دوره خویش خوانده اند .بر اثر سعایت نهیکی در

نزد «اخمعتضدبا » و ترساندن او از آینده حکمرانیاش ،با نقشهای از پیش کشیدهشده ،ابوعیسی را
تحت اخحفظ به بغداد فراخوانده و در همان مسیر بغداد توسط دستنشانده خلیفذه اخمعتضذدبا بذه
قتل رسانده شد (محمدبنیحیی صذوخی ،األوراق ،ج،9
دمشق ،ج،02

110-114؛ ابذنعسذاکر ،تذاریخ مدینذة

229؛ همچنین ،ر.ك :ابنمنظور ،موتصر تاریخ مدینة دمشق ،ج،22

 .4مفید ،ارشاد ،ج،2

924؛ کلینی ،کافی ،ج،2

.221

 .0سبطبنجوزی ،مرآة اخزمان فی تواریخ األعیذان ،ج،10
919؛ خطیب بغدادی ،تاریخ مدینة اخسالم ،ج،8

.)28

418؛ همچنذین ر.ك :مفیذد ،ارشذاد ،ج،2

909؛ ابواخفرجبنجوزی ،اخمنتظم ،ج،12

 .2سبطبنجوزی ،مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان ،ج،10

.418

.108
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نقش انگشتری امام نیز دیگر گزارش سبط از امام حسن عسکری است ه یه شریفه:
«قُلْ مَنْ یکْلَؤُکُمْ بِاخلَّیلِ وَاخنَّهَارِ مِنَ اخرَّحْمَنِ بَلْ هُذمْ عَذنْ ذِکْذرِ رَبِّهِذمْ مُعْرِتُذونَ» 7برر روی
نگین  ،حکا ی شده است؛ 2اما نویسنده دلیل یا ذحلیلی برای این عبارت ارائه نکرده است.
مکانتِ علمی امام ،بخش دیگری است ه سبط بهصورت بسیار موجز بدا ،پرداختره
و با وصف «و کان عاخما ثقة» 3و «و ا ،سیداً فاضالً» 6از ایشا ،یاد رده و به محدّ
بود ،وی از پدرا ،بزرگوارشا ،اشاره داشته و از میم ذرین مسانید ایشا ،،به حردیثی در
4
باب خمر 5اشاره نموده است.
 .1انبیا ،آیه.42
 .2سبطبنجوزی ،مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان ،ج.418 ،10
 .9همو ،تذکرة اخووا  ،ج.010 ،2
 .4همو ،مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان ،ج.411 ،10
 .0سبطبنجوزی آورده است« :وأخرج خه جدِّی ذ رحمه ا ذ حدیثا فی کتابه اخمسذم بذذتحریم
اخومر نقلتُ هذا اخحدیثَ من خطِّ جدِّی ،وأشهدُ با أنِّی سمعتُه یقول :أشذهدُ بذا خقذد سذمعتُ أبذا
عبدا اخحسینبنعلی یقول :أشهدُ با خقد سمعتُ عبدا بنعطاء اخهروی یقول :أشهدُ با خقد سمعتُ
عبداخرحمنبنأبیعبید اخبیهقی یقول :أشهدُ با خقد سمعتُ أبا عبدا اخحسذینبذن محمَّذد اخذدِّینَوری
یقول :أشهدُ با خقد سمعتُ أحمدبنعبدا اخشیعی یقول :أشهدُ بذا خقذد سذمعت اخحسذنَبذنعلذی
اخعسکری یقول :أشهدُ با خقد سمعتُ أبیعلیبنمحمَّد یقول :أشهدُ با خقد سمعتُ أبیمحمدًا یقذول:
أشهدُ با خقد سمعتُ أبیعلیبنموس اخرتا یقول :أشهدُ با خقد سمعتُ أبیموس یقول :أشهدُ بذا
خقد سمعتُ أبیجعفرا یقول :أشذهدُ بذا خقذد سذمعتُ أبذیمحمَّذدًا یقذول :أشذهد بذا خقذد سذمعتُ
أبیعلیبناخحسین یقول :أشهدُ با خقد سمعت أبیاخحسینبنعلذیٍّّ یقذول :أشذهدُ بذا خقذد سذمعت
أبیعلیبنأبیطاخب ذ رتی ا عنه ذ یقول :أشهد با  ،خقد سمعتُ محمدًا رسول ا ذ صل ا علیه
وسلم ذ یقول :أشهدُ با خقد سمعت جبریل یقول :أنا أشهدُ با خقد سمعتُ میکا یل یقول :أشهدُ با
خقد سمعت لسرافیل یقول :أشهدُ با عل اخلوح اخمحفوظ أنَّه قال :أشهدُ با خقد سذمعتُ ا تعذاخ
یقول :شارب اخومر کعابد وثن( ».مرآة اخزمان فی تذواریخ األعیذان ،ج413-418 ،10؛ تذذکرة
اخووا  ،ج014–019 ،2؛ همچنین ،ر.ك :ابنجوزی ،کتاب اخمسلسالت ،موطوط ق  4آ)
 .2سبطبن جوزی ،تذکرة اخووا  ،ج014–019 ،2؛ همو ،مرآة اخزمذان فذی تذواریخ األعیذان،
ج،10

.413-418

001
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البته همو در تاب مرآةاخزمان به گزارشی دیگر اشاره رده ه عالوه بر مکانت علمی و
فقیی حضرت ،امام را محلّ رجوع ،و منزل ایشا ،را محلّ مدوشد مردم معرفی نموده است.

7

در گزارش دیگری ،سبط از پاسخ داد ،امام به پرسشی ه در ذهن سرؤال ننرده اسرت،
پرداخته و درباره ایما ،أبوطالب سخن گفته است ه ذعجب سؤال ننده را برانگیخته است.

2

ذعداد فرزندا ،و اسامی نا ،،دیگر موضوعی است ه سبط بدا ،پرداخته و ذنیا از امام
دوازدهم شیعیا ،با نام «محمد» و با سه وصف« :اإلمام المنتظر»« ،3القائم» و «اخحجذة»
به عنوا ،خرین امام و ذنیا فرزند امام عسکری یاد نموده ه به هنگام بیماری منتیری
به فوت ،ایشا ،را وصی خویش قرار داده است.

6

نقد گزارش سبطبنجوزی
الف .نقد عناصر بیرونی

در نقد بیرونی ،نچه مورد مطالعه قرار مریگیررد ،هویرت مرتن و عناصرر بیررو ،از مرتن
میباشد؛ به این معنا ه زیستنامه و شخصیت راوی و گزارشدهنده ،صحت انتساب متن
 .1سبطبنجوزی آورده است« :حک أبواخحسن اخنَّصیبیُّ قال :خطرَ فی قلبی عَرَقُ اخجُنُبِ هذل هذو
طاهر أم ال؟ فأتیتُ لخ باب اممام أبیمحمد اخحسن ألسأخَه ،وکان خیلا ،فنمتُ ،فلمَّا طلعَ اخفجر خرجَ

من داره ،فرآنی نا مًا ،فأیقظنی وقال :لن کان من حاللٍّ فنعم ،ولن کان من حرامٍّ فال( ».مرآة اخزمذان
فی تواریخ األعیان ،ج،10

)411

 .2سبطبن جوزی آورده است« :وقال داودبناخقاسم :دخلتُ عل اممام أبیمحمد اخحسن اخعسکری،
وفی خاطری أن أسأَخَه عن لیمان أبیطاخب ،فابتدأنی وقال :لنَّ لیمانَ أبیطاخب کإیمان أهل اخکهذف،
أسرَّ امیمانَ وأظهر اخکفر ،فآتاه ا أجرَهُ مرتین( ».مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان ،ج،10
 .9سبطبنجوزی ،تذکرة اخووا  ،ج،2

.019

 .4همو ،مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان ،ج،10

.413

)418
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به وی و همچنین منظومه فکری و براور او ره ذرأثیر مسرتقیمی در یفیرت گرزارشهرا
میذواند داشته باشد ،مورد ذوجه قرار خواهد گرفت.
در خصو ،زیستنامه و ثار و گزارش های سبط ،در بخش نخست این پژوهش ،دادههایی
مرذبط ورده شد؛ اما در ادامه ،به مرهب (منظومه فکری و اعتقادی) وی خواهیم پرداخت.
ـ مذهب سبطبنجوزی

به گواهی منابد ،او در ابتدا پیرو مرهب حنبلی بود؛ اما بعدها در اثر مصاحبت و ذحت ذأثیر
فقیه و حا م شامی ،عیسی بن أبیبکر بن محمّد بن أیّوب ،به مرهب حنفی 7گرایید.

2

برخی عالما ،متعصب اهرلسرنّت نظیرر ذهبری (م168 .ق) و یرا ابرنرافردالسرالمی
(م116 .ق) ،به دلیل ذوجه سبط به فضایل و مناقب اهلبیت و به سبب وجود پارهای از
دادههای موجود در تابهایش ،وی را متیم به رفض و ذشید ردهاند؛ 3نا ،ره معلّمری
نیز بدا ،ذصریح رده است 6.بهطورمشخد ،تاب تذکرةاخووا

بیشترین انو ،ذوجه

و سوق اذیامات بر ذشید سبط به شمار میرود.
اذیام وی به ذشید به دالیل زیر فاقد استحکام و اذقا ،الزم بوده و مخدوش میباشد:
ر صر ذ ر پارهای از فضایل أهلبیت

در ثار سبط ،نمی ذواند دلیل برر ذشرید او

باشد؛ را ه در ثار دیگرر بزرگرا ،اهرلسرنّت همچرو :،أبوحنیفره (م755 .ق) ،شرافعی
 .1قطب اخدین یونینی ،ذیل مرآة اخزمان ،ج،1
ابنخلکان ،وفیات األعیان ج،9

49-93؛ ابنحجر ،خسذان اخمیذزان ،ج،2

142؛ ذهبی ،تاریخ امسالم؛ حوادث و وفیات،

928؛

.221-201

 .2ر.ك :محسن رنجبر« ،معرفی و بررسی کتاب تذکرة اخووا  ،نگاشته سبطبن جذوزی» ،تذاریخ
اسالم در آینه پژوهش ،ش،90

.114-119

 .9ذهبی ،میزان امعتدال ،ج،4

411؛ ذهبی ،سیر اعالم نبالء ،ج،29

تاریخ علماء بغداد،

. 298

 .4عبداخرحمن معلمی ،اختنکیل ،ج،1

.994

231؛ ابن رافع سذالمی،

011
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(م256 .ق) ،احمد (م267 .ق) ،نسرائی (م353 .ق) و دیگررا ،،مرواردی ایرن نرین یافرت
میشود و سی قائل به ذشیّد نا ،نشده است.
ر از سویی ،در گزارشهای سبط ،مناقب و فضایل مخالف با شأ ،و جایگاه ائمه اطیار
و مواردی گزارش غیرمعتبر و ناهمسو با برخی از باورهای امامیه وجود دارد ره از سروی
شیعیا ،پریرفته نبوده و از دیگر سو ،وی برخی رامات و فضایل بررای برخری از صرحابه
7

ذ ر نموده ه مورد انکار شیعیا ،میباشد.

ر اضافه بر نچه بیا ،شد ،ثار فقیی سبط در مراهب فقیی غیرامامیه ،گواهی محکرم
بر رای فقیی او ،بهویژه در حوزه حنفی است.
ر میمذر از موارد پیشین ،اعترا سبط به انگیرزه صررفاً ثروابجویانرهاش در گرزارش

از فضایل اهلبیت است؛ نا ،ه خود در مقدمره تراب تذذکرةاخووا
داشته است.

بردا ،اشراره

2

بنابراین ،ادعای ذشید سبطبنجوزی را بهراحتی نمیذوا ،پریرفت.
ب .نقد عناصر درونی
 .1روش نویسنده

روش سبط در گزارش از امام حسن عسکری ،اختصار و با نریمنگراهی بره موضروعات،
درظاهر گزینش موضوعی را برگزیده است؛ نا ،ه ذنیا به موضوع احوال شخصی ایشا،
پرداخته است؛ از قبیل :نام و نسب ،القاب ،ذاریخ و مکرا ،والدت ،ذراریخ و مکرا ،وفرات،
اوالد ،فضیلت و مکانت ایشا ،ه جملگی بهصورت اختصار میباشند.
 .1ر.ك :محسن رنجبر« ،معرفی و بررسی کتاب تذکرة اخووا  ،نگاشته سبطبنجذوزی» ،تذاریخ
اسالم در آینه پژوهش،

110و.112-111

 .2سبطبنجوزی ،تذکرة اخووا  ،مقدمه مؤخف ،ج،1

.112-111
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با ذوجه به لیت گزارش سبط ،او ذنیا در مقام ذوصیف و نقل بوده و از ذحلیرل دوری
جسته است .همو در مواردی نظیر ذاریخ ذولد و یا ذعیین عمر امام ،دو نقل متفاوت را ارائه
رده؛ 7اما هیچ ذحلیل و نظری را از خویش ارائه نداده است.
نچه از گزارش او مستفاد است ،این احتمال بعید نیست ه قولی را ه در ابتردا نقرل
می ند ،در نظر او معتبر است و قول دومی را ه با عبارت «قیل» نقل نمروده ،بره مثابره
نظر ضعیف برشمرده است.
 .2منابع سبطبنجوزی

روش فنی سبط در گزارش های ذاریخی ،عالوه بر بیره مندی از مصادر مکتوب ،استفاده از منابد
شفاهی هم بوده است؛ نا ،ه ذعابیری مانند« :اخبرَنرا»« ،حردّثَنا»« ،أنبأَنرا»« ،قررأتُ علری»،
«سمعتُ»« ،قراءة»« ،سماعاً»« ،اجازة» و «حَکی لری بعرضُ أشریاخِنا» ،گویرای ایرن مطلرب
هست .او همچنین با عباراذی نظیر« :قال أهرل السریر»« ،قرال علمرا السریر»« ،اذفرق علمرا
السیر»« ،اختلف علما السیر» و «قال علما التأویل» و یا با ذ ر نام تاب به همرراه ذ رر نرام
نویسنده و یا نویسنده تاب بهذنیایی ،خواننده را از مصادر و منابد خویش مطلد میسازد.
برخال مطالب فوق ،در گزارش سبط از امام حسن عسکری ،با شیوه بیرا ،اقروال
بدو ،ذ ر مصدر مواجه هستیم و نویسنده ذنیا در سه مورد ،از روش استنادی بیرره بررده
ه بهطورمشخد ،در یکی ذصریح به ذ ر مصدر نموده 2و در دو مورد دیگر ،به قول فررد
3
استناد رده است.
 .1سبطبنجوزی ،تذکرة اخووا  ،ج،2

012؛ همو ،مرآة اخزمذان فذی تذواریخ األعیذان ،ج،10

411و418؛ همچنذذذین ،ر.ك :خطیذذذب بغذذذدادی ،تذذذاریخ مدینذذذة اخسذذذالم ،ج،8
ابواخفرجبنجوزی ،اخمنتظم ،ج،12

.108

 .2سبطبنجوزی ،تذکرة اخووا  ،ج،2
ج،10

909؛

019و014؛ همو ،مذرآة اخزمذان فذی تذواریخ األعیذان،

.418

 .9همو ،مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان ،ج،2

411و.418
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اما از نجا ه سبط در ذدوین و ذنظیم گزارش خرود در دو تراب مرر ور ،از اطالعرات
مصادر و منابد مشخصی بیره برده است ،ازاینرو ،مریذروا ،گفرت :سربط در گرزارش از
سرگرشت امام حسن عسکری نیز به هما ،منابد ذوجه و التفات داشته است .همچنین،
میذوا ،با ذوجه به منابد گزارشی مصرح سبط 7در دو تاب موضوع پژوهش و با فحد و
استقصا در منابد مر ور ،به سررشتههای موجود از سوی سبط دست یافت.
پس از جست وجو در مصادر مکتروب و مرورد اسرتفاده سربطبرنجروزی در دو تراب

مرآةاخزمان و تذکرةاخووا

و انطباقسازی محتوا با یافتهها ،مطالب ذیل حاصل گردید:

ر با ذوجه به ذصریح سبط به «ذَ َرَهُ جَدّی» و نام «أبوالفرج ابرنالجروزی» ،بریذردیرد

اوّلین مصدر مورد ذوجه او ،شخد ابنجوزی و ذصانیف او ر بهطورمشخد ،تاب ذحریم
الخمر و تاب المنتظم ر میباشد.
ر پس از فحد دادههای مرذبط با امام حسن عسکری ،منابد مکتوب مورداسرتفاده
سبط ،سه تاب :مروج الرهب ذألیف علیبنحسین مسعودی (م364 .ق) ،اإلرشاد نگاشرته
شیخ مفید (م673 .ق) و ذاریخ مدینةاخسالمِ خطیب بغدادی (م643 .ق) است.
شایسته یراد وری اسرت ،در هریچیرک از گرزارشهرای سربط از زنردگانی امرام حسرن
عسکری ، نشانی از ذعابیری ه دال بر بیرگیری از منابد شفاهی باشد ،مشراهده نگردیرد.
ازاینرو ،احتمال اینکه او در این بخش ،از منابد شفاهی بیرهای نبرده باشد ،ذقویت میگردد.
 .3نقد محتوای گزارش سبطبنجوزی
ـ نقد کلی گزارش سبطبنجوزی

سبطبنجوزی عالمی سنّی است؛ اما هما،گونه ه خود در مقدمه تذذکرةاخووا

عنروا،

رده ،به گزارش از اخبار و فضایل اماما ،شریعه اهتمرام داشرته اسرت؛ ذا نجا ره ترابی
مستقل دراین باره پدید ورده است؛ ولی نباید از نظر دور داشت ه برا ذوجره بره نچره از
 .1منظور ،دو کتابِ تحریم اخومر و اخمنتظم ابنجوزی است.
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گزارش سبط پیرامو ،امام حسن عسکری در دو تراب تذذکرةاخووا

و مرآةاخزمذان

مطرح گردید ،گزارشهای او ،در دو محور مّیت و یفیت ،قابل نقد و اشکال هست؛ زیرا
با نگاه به سایر گزارشهای ذاریخی سبط ،متأسفانه گزارش او از امام حسن عسکری از
حجم پایینی برخوردار بوده و این بدا ،معناست ه او نگاه جامعی در گزارش اخبار مرذبط
با امام حسن عسکری نداشته است؛ هر ند نباید احتمال فقدا ،یا مبود گزارش در نزد
وی را نادیده انگاشت.
از سوی دیگر ،یفیت گزارش سبطبن جروزی در ایرن بخرش نیرز برا الشری جردی
روبهروست؛ نا ،ه از سویی ،ا ثر گزارشهای او در این بخش ،برخال روش اصلی وی
در ثارش ،فاقد ذ ر مصدر است و از دیگر سو ،فاقد جامعیت موضوعی است.
بهبیا،دیگر ،زوایای مختلف زندگی امام حسن عسکری در گزارش سبط مورد غفلت
واقد شده است .موضوعاذی نظیر :همسر یا همسرا ،در ریزموضروعات ،احروال شخصری،
سیره خانوادگی ،سیره اجتماعی ،سیره سیاسی و به عبارذی ،مناسربات ایشرا ،برا دسرتگاه
خالفت و برعکس ،و بهطورمشخد مسئله حصر و حبس امام از سوی حکومت وقرت ،از
جمله موارد جامانده در گزارش سبط است؛ درحالی ه برخی مصادر و منابد (بررای نمونره
اإلرشاد شیخ مفید) ه سبط در نگارش ذاریخ در پیش رو داشته و از  ،بیره برده ،حراوی
موضوعات فوقالر ر است .البته نباید از نظر دور داشت ه شاید حساسیتهای مررهبی و
سیاسی ،بر یفیت گزارش وی مؤثر بوده است.
ـ نقد سندی

* حدیث ایمان ابوطالب

سبطبن جوزی ،روایتی درباره ایما ،ابوطالب و پاسخ امام حسن عسکری بره  ،را از
طریق فردی به نام داوودبنقاسم و بدو ،ذ ر منبد خود نقل می ند .جالب اینکه سبط در
استناد این نقل از طریق داوودبنقاسم از امام حسن عسکری متفرد مریباشرد؛ را ره
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در سایر مصادر روایی ،این گزارش با ذفاوت واژگا ، ،،هم از طریق غیر داوودبنقاسرم و
به نقل از امام صادق روایت شده است.

7

گفتنی است ،نچه گزارش سبط را ذقویت مینمایرد ،شررححرال خرود داوودبرنقاسرم
میباشد؛ زیررا او از اصرحاب یرار امرام ،یعنری حضررت :رضرا ،جرواد ،هرادی و حسرن
عسکری بوده و همین مصاحبت وی با امام و وجاهرت و ذوثیرق او در مصرادر رجرالی،
درستی این گزارش را ذقویت می ند.

2

* حدیث حکم عرق جنب

در موضوع حدیث طیارت عرق جنب ،باید گفت :سربطبرنجروزی مصردر اسرتنادی
خویش برای این نقل گزارش را فردی به نام «نصیبی» ذ ر نموده؛ اما شایسته است در
انتساب این نقل به نصیبی و ذشخد او ،ذأمل نمود؛ را ه در نسخه اپی مرآةاخزمان،
محقق تاب با ذصریح بر نسخ متعدد خطری در دسرت ذحقیرق خرویش ،نقرل ننرده را

«ابوالحسن النصیبی» ذ ر نموده است؛ اما میالنی در تاب شررح منیراج اخکرامذة فری
معرفة اممامة با ذصریح بر قرائت نسخه خطی دیگری از مرآةاخزمان ،نقرل ننرده  ،را
 .1کلینی ،کافی ،ج،2

422؛ صدوق ،أماخی،

(اخحجة عل اخذاهب لخ کفر أبیطاخب)،

210؛ فواربنمعذد موسذوی ،لیمذان أبذیطاخذب

.89

 .2داوودبنقاسمبنلسحاقبنعبدا بنجعفربنأبذیطاخذب ،بذا کنیذه أبوهاشذم جعفذری ،از نوادگذان
عبدا بن جعفر و از ثقات و بزرگذان اصذحاب در نذزد امامذان
امام رتا

تا امام حسن عسکری

و حتی امام زمان

بذود .او توفیذق مصذاحبت از

را داشت .شیخ طوسذی در رجذال

خود ،او را از اصحاب :امام رتا ،امام جواد ،امام هادی و امام حسن عسکری
برای مطاخعه بیشتر ،ر.ك :نجاشی ،رجال،
اخرجال (رجال کشی) ،ج،2

برشمرده است.

 ،102ش411؛ محمدبنعمذر کشذی ،لختیذار معرفذة

 ،841ش1181؛ طوسی ،رجال،

جعفر سبحانی تبریزی ،موسوعة طبقات فقهاء ،ج،9

 ،910ش0009؛ همچنین ،ر.ك:

 ،249ش.311
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حسن نصیبی دانسته و در هامش  ،،برای او شرححالی از تاب لسا ،المیزا ،ابنحجر
عسقالنی ورده است؛ نا ،ه وی او را الحسنبنابرراهیم العلروی النصریبی و از ذریره
اسحاقبنجعفر الصادق معرفی ررده و ابوالمفضّرل الشریبانی (م381 .ق) نیرز وی را در
زمره برجستگا ،شیعه برشمرده ه نگاشتهای با عنوا ،فی طرق حدیث الغردیر ذصرنیف
نموده است.

7

* حدیث تحریم خمر

سبطبن جوزی با اینکه مصدر گزارش خود در موضوع حدیث خمر را تاب ذحرریم الخمرر
ابوالفرج ابنجوزی (م5۲1 .ق) با سندی متصل به امام حسن عسکری معرفی نموده ،اما
باز هم او در نقل این روایت ،متفرد میباشد .البته او به نقل از جدّ خویش با ذکیه بر الم
فضلبند ین (م278 .ق) ،به ذوثیق سند روایرت پرداختره و  ،را نقلری صرحیح و ثابرت
2
دانسته ه عترت طیبه طاهره  ،را روایت ردهاند.
ـ نقد داللی
* تاریخ و مکان والدت امام

او در مورد ذاریخ والدت امام ،مختار خود را سال 237ق در سامرا دانسرته 3و در ادامره ،برا
ذکیه به قولی شاذ ،سال 225ق را هم بیا ،نموده است 6.این گرزارش او از ذراریخ والدت
امام ،مطابق گزارشی است ه در سایر منرابد عامره نظیرر :خطیرب بغردادی (م643 .ق)،5
 .1ابنحجر عسقالنی ،خسان اخمیزان ،ج،2
 .2سبطبنجوزی ،تذکرة اخووا  ،ج،2
 .9همان،

.131
.014

012؛ همو ،مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان ،ج،10

 .4همو ،مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان ،ج،10
 .0خطیب بغدادی ،تاریخ مدینة اخسالم ،ج،8

.418
.909

.411
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ابنجوزی (م5۲1 .ق) ،7ابنطلحره شرافعی (م452 .ق) 2و ابرنخلّکرا( ،م487 .ق) 3مرورد
ذصریح قرار گرفته است.

به نظر میرسد ،نویسنده تاب ذاریخ أهلالبیت نقالً عن األ مذة

 6و( 5م325 .ق) و

ذاریخ مدینة السالم( 4م643 .ق) ،اوّلین گزارش نندگا ،این ذراریخ برودهانرد .نکتره حرایز

اهمیت اینکه سند گزارش ،در مصدر اوّل به فاریابی (زنده در 255ق) 1و در گزارش خطیب

به سیلبنزیاد (زنده در 255ق) ختم شده ه در تب رجالی« ،فارَیابی» فردی ناشناس 8و
 .1ابواخفرجبنجوزی ،اخمنتظم فی تاریخ األمم واخملوك ،ج،12
 .2کمالاخدینبنطلحه ،مطاخب اخسؤول،
 .9ابنخلکان ،وفیات األعیان ،ج،2

.108

.913
.34

 .4ابنابیاخثلج بغدادی و دیگران ،تاریخ أهلاخبیت نقال عن األ مة

،

.81

 .0این اثر ،در منابع به افراد موتلفی نسبت داده شده که تمن مجموعة نفیسة فی تاریخ األ مة
انتشار یافته است؛ اما جناب آقای محمدرتا حسینی جالخی ،این کتاب را با تحقیقی قابل اعتنا ،به
صورت مجزا منتشر نموده است .او بهدرستی معتقد اسذت ازآنجاکذه گذزارشهذای ایذن کتذاب از
امامان

در دورههای موتلف و از طریق متعدد نقل شده ،میتوان گفت این کتاب مؤخف واحدی

نداشته و انتساب آن به فردی معین ،خاخی از قوت میباشد (ر.ك :ابنابیاخثلج بغذدادی و دیگذران،

تاریخ أهلاخبیت نقال عن األ مة

 ،مقدمه تحقیق،

 .2خطیب بغدادی ،تاریخ مدینة اخسالم ،ج،8

.)08-01

.909

 .1احمد بنمحمد فاریابی« .فارَیابی» منسوب به فارَیذاب اسذت .در فارسذی ،بارَیذاب شذهری در
خراسان بزر

است و گاهی در مصادر ،با تعابیری چون «اخفیریابی» و «اخفریابی» ،از این نسذبت

یاد میشود (ابوسعد سمعانی ،األنساب ،ج،4

.)991

 .8احمدبنعبدا اخفریابی که برخی از مصادر ،فاریابی هم خوانده شده ،از راویان اصحاب حذدیث
امامیه شناخته شده است .با وجود اینکه نام او در سندهای روایات ،مکذرر ذکذر شذده ،امذا فاقذد
شرححال در منابع رجاخی میباشد.
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«سیلبنزیاد» نیز ضعیف 7به شمار مده است 2.بنابراین ،ذاریخ  237هجری دارای خدشه
و ایراد و قابل اعتماد نیست .این در حالی است ه ذاریخ والدت و مکا ،امام در اإلرشاد به
عنوا ،یکی از مصادر سبط ،سال 232ق در شیر مدینه ذصریح شده است 3.این نکته ،مایه
شگفتی است ه سبط هیچ اشارهای بدا ،ننموده است؛ درحالی ره مریذوانسرت در نرار
اقوال  237و 225ق ،بدا ،اشاره نماید.
شایا ،ذ ر است ،گزارش شیخ مفید و نظرایر او ،در برابرر دیگرر گرزارشهرا ،از دقرت
بیشتری برخوردار است؛ را ه در این گزارش به جزئیات بیشتری ذوجه شده و عرالوه برر
اگرچه برخی از محققان ،به گزارش از فؤاد سزگین ،شرححال کوتاهی برای «احمد فاریذابی» بذه
نقل از تذکرة اخحفاظِ ذهبی و تهذیب اختهذیبِ ابنحجر آورده است (ابنابیاخثلج بغدادی و دیگذران،

تاریخ أهلاخبیت نقال عن األ مة
اخعلوم اخشرعیة ،ج،1

 ،مقدمه محقق،

922؛ همچنین ،ر.ك :آقابزر

امین ،أعیان اخشیعة ،ج،9

04-09؛ فؤاد سزگین ،تاریخ اختراث اخعربی؛
طهرانذی ،اخذریعذة ،ج،4

 ،)142اما این پژوهه ،پس از فح

414؛ محسذن

و جستوجوی بسیار در تهذذیب

اختهذیب و تذکرة اخحفاظ و همچنین دیگر منابع رجاخی ،بذه شذرححذاخی بذرای «احمذدبذنمحمذد
اخفاریابی» دست نیافت.
 .1ابوسعید سهلبنزیاد اآلدمی اخرازی ،در نزد منابع رجاخی از اصذحاب امامذان :جذواد ،هذادی و
حسن عسکری

بوده و به گفته نجاشی ،او فردی تعیف و غیرقابل اعتماد است و شواهدی بر

غلو او موجود میباشد؛ چنانکه شیخ طوسی نیز بدان معترف است (احمدبنخاخد برقذی ،اخرجذال،
03و21؛ نجاشی ،فهرست اسماء مصنفی اخشیعة،
اخفهرست،
ج،3

142؛ ابناخغضا ری ،رجال،

180؛ طوسی ،رجال،

912و981؛ همذو،

28-21؛ همچنین ر.ك :خو ی ،معجم رجال حذدیث،

.)904

 .2ر.ك :یداخه مقدسی ،بازپژوهی تاریخ والدت و شهادت امامان
 .9مفید ،ارشاد ،ج،2
 ،08به نقل از مفید.

919؛ همچنین ،ر.ك :کلینی ،کافی ،ج،2

،

.013

219؛ اربلی ،کشف اخغمة ،ج،4
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سال و مکا ،والدت ،ماه ذولرد را نیرز ذ رر ررده اسرت؛ درحرالی ره در گرزارش سربط
نین نمیباشد.
* نام مادر

سبط در گزارش خود ،مادر امام را نیزی به نام «سوسن» معرفری نمروده اسرت و در
ادامه ،از ایشا ،با نام «عسفا »،یاد رده است؛ 7حال نکه در هیچیک از مصادر ذاریخی و
سرگرشتنگاری ،نین اسمی یافت نگردید .در منابد ،اسرامی دیگرری نظیرر« :حَردیث»،
«سَوْسَنُ یا سَوْسَنُ اخْمَغْرِبِیَّة»« ،شِکلَ اخنُّوبِیَّة»« ،سَقُوسُ»« ،2سَمانَة» یا «أسما » ،بررای
ایشا ،ذ ر شده است.

3

نتیجه

با ذوجه به محتویات گزارش سبطبنجوزی ،میذوا ،گفت:

 .7تاب تذکرةاخووا

از حیث ذاریخ نگارش ،مقدم بر تاب مرآةاخزمان میباشد.

6

 .2ذعداد داده های مرذبط با شرح حال امام ،بسیار انردک و از مّیرت پرایینی برخروردار
اسررت .مجموعرره گررزارشهررای سرربط ،در ذیررل  73عنرروا ،موضرروعی اسررت رره ترراب
تذکرةاخووا  ،ذنیا  1موضروع را  ،را پوشرش داده و حرال نکره مرآةاخزمذان ،هرر 73
 .1سبطبنجوزی ،مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان ،ج،10

.411

 .2در برخی از نسوههای کتاب دال ل اممامة« ،منغوسة» ثبت شذده اسذت (ر.ك :طبذری ،دال ذل
اممامة،

.)424

 .9مفید ،امرشاد ،ج،2

919؛ کلینی ،کافی ،ج،2

219؛ جریربنرستم طبری ،دال ل اممامذة،

424؛ یوسفبنحاتم شامی ،اخدر اخنظیم فی مناقذب األ مذة،

دیگران ،تاریخ أهلاخبیت نقال عن األ مة

،

191؛ ابذنابذ اخذثلج بغذدادی و

.124

 .4به مبحث «زمان تأخیف دو کتاب» در همین پژوهش مراجعه گردد.
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موضوع را داراست .نام و نسب و نام مادر ،نیه و لقب ،سال و محلّ ذولد و سرال وفرات و
سنّ  ،حضرت و نام فرزندا ،ایشا ،و نیز حدیث ذحریم خمر ،از موضوعات مشترک است
ل دفرن،
و برخی القاب مانند :ا ،سید ًا فاضرالً ،نرام وصری ایشرا ،،مکرا ،وفرات و محر ّ
اقامه ننده نماز بر پیکر  ،حضرت ،نقش انگشتر ،مدت همراهی با پدر ،مدت امامت و دو

حدیث درباره ایما ،ابوطالب و حکم عرق جنب ،از مواردی هستند ه در تاب مرآةاخزمان
مده و در تذکرةاخووا

بدا ،اشاره نشده است (مطابق جردول مقایسرهای موضروعات).

این موضوع ،بیانگر  ،است ه او ذا پایا ،عمر ،به ذردوین تراب مذرآةاخزمذان اشرتغال
داشته است.
 .3از جیت یفی ،سبط ذنیا بخشی از دادههای مرذبط با زندگی شخصی امام ، ،هم
منحصر در ریزموضوعاذی نظیر :نام و نسب ،نام مادر ،سال و مکا ،والدت ،ذاریخ وفرات و
مکررا ، ،و نقررش انگشررتری ایشررا ،را ارائرره رررده اسررت( .مطررابق جرردول مقایسررهای
موضوعات)
 .6سبطبنجوزی ،موضوعات دیگری از زندگانی امام ،همانند :سیره سیاسی و اجتماعی
و فرهنگی ایشا ،و دیگرر فروعرات مررذبط برا زنردگی  ،حضررت را مرورد ذوجره قررار
نداده است.
 .5اگر ه سبط بنجوزی به فضیلت علمی امام عسرکری

ذوجره ررده ،امرا بسریار

محدود بوده و اشاره گونه از  ،گرشته است .او ذنیا با ذ ر سه حدیث :حکم عررق جنرب،
ذحریم خمر و ایمرا ،ابوطالرب ،بره گوشره ای از هندسره دانشری و فضریلتی امرام اشراره
رده است.
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منابع
 .1قرآن کریم.
 .2ابن ابیاخثلج بغدادی و دیگران1411 ،ق ،تاریخ أهل اخبیت نقال عن األ مة(علیهم اخسالم) ،تحقیق:
محمدرتا جالخی حسینی ،قم ،آلاخبیت

.

 .9ابن تغری بردی ،یوسف ،بی تا ،اخنجوم اخزاهرة فی ملذوك مصذر واخقذاهرة ،مصذر ،وزارة اخثقافذة
وامرشاد اخقومی.
 .4ابن جوزی ،ابواخفرج ،اخمسلسالت ،موطوط ،نرمافزار اخمکتبة اخشاملة.
 .0ذذذذذ 1412 ،ق ،اخمنتظم فی تاریخ األمم واخملوك ،تحقیق :محمد عبداخقادر ،بیروت ،دار اخکتب
اخعلمیة.
 .2ابن حجر عسقالنی2112 ،م ،خسان اخمیزان ،تحقیق :عبداخفتاح أبوغدة ،دار اخبشا ر امسالمیة.
 .1ابن خلکان ،شمساخدین1931 ،ق ،وفیات األعیان وأنباء أبناء اخزمان ،تحقیذق :احسذان عبذا ،
بیروت ،دار اخصادر.
 .8ابن رافع سالمی1421 ،ق ،تاریخ علماء بغداد اخمسمی منتوب اخموتار ،تحقیق :عبا

اخعذزاوی،

اخدار اخعربیة خلموسوعات.
 .3ابن طلحه ،کمالاخدین ،بیتا ،مطاخب اخسؤول فی مناقب آل اخرسول ،تحقیق :ماجدبناحمد عطیة.
 .11ابن اخغضا ری ،احمدبن اخحسین1422 ،ق ،رجال ابن اخغضذا ری ،تحقیذق :محمدرتذا حسذینی
جالخی ،قم ،دار اخحدیث.
 .11ابن کثیر ،أبواخفداء1418 ،ق ،اخبدایة و اخنهایة ،تحقیق :علی شیری ،بیذروت ،دار لحیذاء اختذراث
اخعربی.
 .12ابن منظور1412 ،ق ،موتصر تاریخ مدینه دمشق ،تحقیق :روحیة نحا

و ،...دمشق ،دار اخفکر.

 .19اربلی ،عل بنعیس 1499 ،ق ،کشف اخغمة فی معرفة اال مة ،تحقیق :آل کوثر ،بیذروت ،مجمذع
جهانی اهلبیت.
 .14ذذذذذ 1981 ،ق ،کشف اخغمة فی معرفة األ مة ،تحقیق :رسوخ محالت بن هاشم  ،تبریز.
 .10امین ،سید محسن ،بیتا ،اعیان اخشیعة ،تحقیق :حسن امین ،بیروت ،دار اختعارف.
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 .12برقی ،احمدبنخاخد1942 ،ش ،اخرجال ،مقدمه :جالل اخدین ارموی ،تهران ،انتشذارات دانشذگاه
تهران.
 .11جعفریان ،رسول1939 ،ش ،منابع تاریخ اسالم ،تهران ،نشر علم.

 .18جمعی از نویسندگان1923 ،ش ،دانشنامه بزر

اسالمی ،ج ،9تهران ،مرکز دا رةاخمعارف بزر

اسالمی.
 .13خو ی ،ابواخقاسم1419 ،ق ،معجم رجال اخحدیث وتفصیل طبقات اخرواة ،چاپ پنجم.
 .21ذهبی ،شمساخدین1411 ،ق ،تاریخ االسالم ،تحقیق :عبداخسالم تذدمری ،بیذروت ،دار اخکتذاب
عربی.
 .21ذذذذذ 1410 ،ق ،سیر أعالم اخنبالء ،تحقیق :شعیب أرنوط ،مؤسسة اخرساخة.
 .22رنجبر ،محسن ،دیماه 1931ش« ،تحلیل و نقد شیوه و رویکرد تاریخنگاری سبطبنجوزی در
گزارش واقعه عاشورا بر اسا

کتاب تذکرة اخووا » ،پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههذای

علوم انسانی ،دوره  ،18ش ،11پیاپی.22

 .29ذذذذذ 1932 ،ش« ،معرفی و بررسی کتاب تذکرة اخووا  ،نگاشته سبطبذنجذوزی» ،تذاریخ
اسالم در آینه پژوهش ،سال دهم ،شماره دوم ،پیاپی ،90پاییز و زمستان.
 .24سبحانی تبریزی ،جعفر1418 ،ق ،موسوعة طبقات فقهاء ،قم ،مؤسسه امام صادق

 .20سبطبن جوزی1499 ،ق ،تذکرة اخووا

من اال مة بذذکر خصذا

.

اال مذة ،تحقیذق :حسذین

تقیزاده ،مجمع جهانی اهلبیت.
 .22ذذذذذ  ،بیتا ،مرآة اخزمان فی تواریخ األعیان ،تحقیق :فادی اخمغربی ،دمشق ،اخرساخة اخعاخمیة.
 .21سزگین ،فؤاد1411 ،ق ،تاریخ اختراث اخعربی؛ اخعلوم اخشرعیة ،ریاض ،جامعة محمدبنسعود.
 .28سمعانی ،ابوسعد1982 ،ق ،األنساب ،تحقیق :عبداخرحمن معلمی و غیره ،حیدرآباد دکن ،مجلس
دا رة اخمعارف عثمانیة.
 .23شامی ،یوسفبنحاتم1421 ،ق ،اخدر اخنظیم فی مناقب األ مة ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.
 .91صدوق ،محمدبنعلی1912 ،ش ،أماخی ،تهران ،کتابچی.
 .91صوخی ،محمدبنیحیی2114 ،م ،األوراق ،تحقیق :ج .هیورث .دن ،خبنان ،شرکة األمل.
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 .92طبری ،جریربنرستم1419 ،ق ،دال ل اممامة ،قم ،بعثت.
 .99طوسی ،محمدبن حسن1410 ،ق ،رجال طوسی ،تحقیق :قیومی اصفهانی ،قم ،انتشارات جامعذه
مدرسین.
 .94ذذذذذ 1411 ،ق ،اخفهرست ،قم ،مؤسسه نشر فقاهت.
 .90طهرانی ،آقابزر 1419 ،ق ،اخذریعة لخی تصانیف اخشیعة ،بیروت ،دار اتواء.

 .92کتّانی ،عبداخحی1382 ،م ،فهر

اخفهار

واألثبات ومعجم اخمعاجم واخمشیوات واخمسلسالت،

تحقیق :لحسان عبا  ،بیروت ،دار اخغرب امسالمی.
 .91کشی ،محمدبن عمر1414 ،ق ،لختیار معرفة اخرجال (رجال کشی) ،تحقیق :مهدی رجا ی ،قذم،
مؤسسة آلاخبیت.
 .98کلینی ،محمدبنیعقوب1423 ،ق ،کافی ،قم ،دار اخحدیث.
 .93مسعودی ،علیبنحسین1414 ،ق ،مروج اخذهب ،قم ،دار اخهجرة.
 .41معلمی ،عبداخرحمن1412 ،ق ،اختنکیل بما فی تأنیب اخکوثری من األباطیل ،اخمکتب امسذالمی
اخثانیة.
 .41مفید ،محمدبنمحمد1419 ،ق ،امرشاد فذی معرفذة حجذجا علذی اخعبذاد ،تحقیذق :مؤسسذة
آلاخبیت

 ،قم ،کنگره شیخ مفید.

 .42مَقدَسی ،شهاباخدین1314 ،م ،ذیل اخروتتین ،بیروت ،دار اخجیل.

 .49مُقدسی ،یداخه ،بازپژوهی تاریخ والدت و شذهادت امامذان

 ،پژوهشذگاه علذوم و فرهنذگ

اسالمی.
 .44موسوی ،فواربن معد1411 ،ق ،لیمان أبیطاخب (اخحجة علی اخذاهب لخی کفر أبیطاخذب) ،قذم،
دار سید اخشهداء خلنشر.
 .40میالنی ،علی1428 ،ق ،شرح منهاج اخکرامة فی معرفة اممامة ،قم ،مرکز اخحقا ق امسالمیة.
 .42نجاشی ،احمدبنعلی1411 ،ق ،فهرست أسماء مصنفی اخشیعة (رجال نجاشی) ،تحقیق :موسذی
شبیری زنجانی ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.
 .41یونینی ،قطباخدین1914 ،ق ،ذیل «مرآة اخزمان» ،دا رة اخمعارف اخعثمانیة ،حیدرآباد دکن.

